
Śrem, dnia 18.12.2017r.
                                              

Dotyczy sprawy: ZP/23/PN/17

Udzielenie odpowiedzi
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 z 
późn. zm.), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na „Bieżące dostawy środków dezynfekcyjnych”

 
Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 punkt 5 i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % 

alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- (tuba) i wkłady 

do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % 

alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- (tuba) i wkłady 

do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut?

Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 punkt 6 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego 

wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, 

porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej 

terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, 

inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. 

Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, 

wirus grypy A,B,C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30 minut, wymiar chusteczki 17x23cm, 

100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego 



wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, 

porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej 

terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, 

inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. 

Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, 

wirus grypy A,B,C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30 minut, wymiar chusteczki 12x18cm, 

200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie  nr 3 Dot. Pakiet 1, poz. 4 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu równoważnego gotowego do użycia preparatu 

alkoholowego bezbarwnego przeznaczonego do odkażania i odtłuszczenia skóry przed pobieraniem krwi, 

zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie 

alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego 

pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt (zapis w CHPL); o przedłużonym czasie 

działania do 24h; skuteczny na bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vacina, 

HIV, HCV, HBV – 15s, Rotawirus, Polio); konfekcjonowany w opakowaniach 250ml z atomizerem, 1000ml; 

produkt leczniczy; produkt zaopiniowany pozytywnie przez personel Waszego szpitala podczas 

przeprowadzonych testów w Waszej placówce. 

Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 4 Dot. Pakiet 1, poz. 5 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu równoważnego gotowego do użycia preparatu 

alkoholowego barwionego przeznaczonego do odkażania i odtłuszczenia skóry przed pobieraniem krwi, 

zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie 

alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego 

pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt (CHPL); o przedłużonym czasie działania 

do 24h; skuteczny na bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, 

HBV – 15s, Rotawirus, Polio); konfekcjonowany w opakowaniach 250ml z atomizerem, 1000ml; produkt 

leczniczy; produkt zaopiniowany pozytywnie przez personel Waszego szpitala podczas przeprowadzonych 

testów w Waszej placówce. 

Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 5 Dot. Pakiet 1, poz. 9 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu równoważnego łagodnej emulsji do chirurgicznego, 

higienicznego mycia rąk i całego ciała, do mycia włosów, do mycia i kąpieli dzieci oraz niemowląt; o pH 5,5; z 

zawartością APG, białek powierzchniowo czynnych, betainy oraz alantoiny łagodzącej podrażnienia skóry; 

bez zawartości związków alkalicznych, mydła, barwników, kwasu cytrynowego, fenoksyetanolu oraz 

pochodnych biguanidyny i chlorheksydyny; hipoalergiczny; konfekcjonowany w opakowaniu 500ml i 5000ml; 

produkt kosmetyk; produkt zaopiniowany pozytywnie przez personel Waszego szpitala podczas 

przeprowadzonych testów w Waszej placówce. 



Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 6 Dot. Pakiet 1, poz. 10 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu równoważnego gotowego do użycia preparatu w 

postaci żelu przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk; zawierający w 100g 18g 1-

propanol i 45g alkoholu etylowego oraz składniki pielęgnujące (gliceryna i bisabolol), nawilżające i 

regenerujące skórę; bez substancji zapachowych, barwników i dodatkowych substancji aktywnych 

(chlorheksydyny, QAV, pochodnych fenolowych; itp.); skuteczny w czasie 15s (dezynfekcja higieniczna) i 90s 

(dezynfekcja chirurgiczna); skuteczny na bakterie (w tym Tbc, MRSA), grzyby, wirusy (Rota, Herpes 

Simplex, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Adeno, Polio wg. EN-PN 14476); konfekcjonowany w opakowaniu 

500ml – po odpowiednim przeliczeniu ilości; produkt biobójczy; produkt zaopiniowany pozytywnie przez 

personel Waszego szpitala podczas przeprowadzonych testów w Waszej placówce. 

Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 7 Dot. Pakiet 3, poz. 7 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu równoważnego gotowego do użycia preparatu 

alkoholowego przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych 

również na oddziałach noworodkowych, pediatrycznych i w pionie żywieniowym; oparty wyłacznie o etanol 

(do 45g / 100g preparatu), pozbawiony właściwości drażniących i żrących (potwierdzone w 

KCH)niezawierający QAV, aldehydów i alkiloamin; skuteczny na B (w tym Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, 

Vaccinia, BVDV, Rotawirus, Norowirus, Adenowirus) w czasie do 1 minuty; konfekcjonowany w 

opakowaniach 1000ml ze spryskiwaczem i 5000ml; wyrób medyczny klasy IIA? 

Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

            W związku z tym, że nie zostały dokonane żadne modyfikacje specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 38 ust. 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego 
www.szpitalwsremie.pl.
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